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küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Edirárd Gery cikke. 
Elsülyesztett francia naszád. 

Nyugalom Galíciában. 
Bemard Shaw a világhírű an-

gol iró, aki a háború kezdete óta 
nyiltan kifejezte véleményét az an-
gol külügyi államtitkár Edward 
Grey kalandor politikája ellen, a 
„Basler Anzeiger" hasábjain ujabb 
kegyetlen cikkében támadja meg 
Greyt. A cikk az egész világon 
méltó feltűnést keltett annál in-
kább, mert a kiváló drámaíró egye-
nesen a megvesztegethetőség vád-
ját dobja az angol külügyek veze-
tője felé. Ebből a cikkből, jellem-
zően érdekes volta miatt, közöljük 
a következő részleteket: 

Roberts lord egész éleiét arra 
forditotla, hogy nyilvánvalóvá legye 
előttünk, hogy Oroszország a mi 
legelkeseredettebb ellenségünk Es 
most vérünket ontjuk, hogy Orosz-
országot Európa legnagyobb kato-
nai autokratájává tegyük. Elfeled-
tiik-e, hogy Magyarország és Auszt-
ria állott köztünk a török vesze-
delem idején? Elfeledtük-e Szob-
jeszkit, aki nélkül talán ma rab 
szolgák lennénk Tunniszban és Al-
gírban? Es mégis háborút viselünk 
a kettős monarkia ellen? Bizony 
reménytelen egy nép vagyunk és 
egyik hálátlanságból a másikba 
esünk. 

Örök szégyen marad a mi mos-
tani cselekedetünk és pirulni kel-
lene miatta Azt mondottam, hogy 
a belga semlegességi szerződés nem 
éri meg a papirost sem, amelyre 
irva van és hogy a háborút akkor 
is megizentük volna, ha a szerző-
dés egyáltalán nem is létezett volna 
De most még tovább megyek és 
azt is állitom, hogy Anglia akkor 
is megizente volna a háborút, ha a 
belga semlegességi szerződés egy-
általán nem is lett volna és ha a 
szerződés egy szent Ígéretet tartal-
mazott volna, hogy az angolok soha 
sem fognak kardot rántani a né-
metek ellen. Teljes komolysággal 

állitom, hogy az angol nemzet csak 
azért értett egyet Grey hadüzene-
tével, mert nem akartak, hogy Né-
metország szétzúzza Franciaorszá-
got. Nem pedig azért, mintha a leg-
kevesebbet törődött volna egy da-
rab papirossal, (amelyre t. i. a belga 
szerződés van iiva). Belgium egy-
szerűen tartotta az ajtót és ezzel 
megadta nekünk az időt, hogy meg-
tegyük a háborús előkészületeket, 
bár t e r m é s z e t e s e b o r z a s z t ó áldo-
zatokkal a belgákra nézve. 

íme néhány rövid szemelvény 
a világhírű iró cikkéből, amely 
betekintést enged az angol nép vé-
leményébe s amely a maga kö-
nyörtelen igazmondásával ujabb bi-
zonyíték a mellett, hogy a rette-
netes világháború egyik legfőbb 
felidézője Anglia volt. Á féltékeny-
ség és a kapzsiság odahajlotta a 
büszke sziget országot Oroszország 
karjai közé legjobb fiai minden 
igyekezet ellenére. 

Hogy azonban a minden ki-
számítást egyszerűen keresztül hú-
zott az a közel hat hónap, amely 
a háború kezdete óta letelt a hely-
zet bizonvitja. Oroszország nem az 
a legyőzhetetlen kolosszus, amely 
képes elgázolni mindenkit, aki az 
útjába kerül, mi Vsem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy aránytalanul 
kisebb erőinkkel mi fel tudtuk tar-
tóztatni előretörésében. 

De jellemző a Shaw cikke azért, 
mert könyörtelenül bemutat ja , minő 
érzelmi szállaink fűzik össze a mi 
ellenségeinket. Kutya-macska barát-
ság volt ez a konc reményében, 
amin megosztozkodni reméltek. Konc 
azonban most már nem remélhető, 
hát egyszerűen egymás arcába kap-
nak és kezdik kikaparni sült gesz-
tenye hijján az egymás szemeit. 
Nekünk ez is fölér egy nyert csa-
tával 1 

Elsülyesztett francia naszád. 
Konstantinápoly, január 16. Főhadiszállás jelenti: Dardanellák be-

járatához egy francia tengeralattjáró naszád közeledni próbált, de a tő-
rök tüzérség elsülyesztette. Legénység egy részét megmentették. (Minisz-
teri sajtóosztály.) 

Vezérkarunk Jelentése, 
Hivatalos jelentés. Nyugat-Galiciában és Orosz-Lengyelországban a 

tegnapi nap általában nyugalomban telt el. A Nída mentén arcvonalunk 
szilárdságán az utóbbi napok összes ellenséges támadásai megtörtek. A 
keleti Kárpátokban es Bukovina déli részében újra jelentéktelen földe-
rítő harcok vollak. 

HÖFnR altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese, 
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Képelem Szentes város nagyközönségé-
hez és a fogok sorába leendő belépés iránt. 

Az egész emberiség legszentebb ér-
deke e háboru elkerülése és a béke 
fenntartása, Ámde az nlolsó évtizedek 
története bizonyítja, hogy ezek a törek-
vések sokszor meghinsnlnak, a nemze-
tek ellentétss érdekeiket ismét csak fegy-
veres erővel intézik el, kilör a háboru 
s ennek összes borzalmai lépnek az ál-
dásos béke helyébe. A hadviselést ösz-
szetőrt férfiak és támasz nélkül maradt 
családok segélykiáltásai követik. Hall-
gassuk meg a szenvedő segélykérő sza-
vát, érdemesüsük szives támogatásunkra 
az ezeken kön) örülő és segítő Vörös 
Kereszt Egyletet, amelyet működésében 
a legtisztább hazafiság és a legnemesebb 
felebaráti szeretet vezérel, amelynek 
célja ás feladata háboru esetén a sebe-
sült vagy egyébként megbetegedett ka-
tonáink elhelyezésénél és ápolásánál a 
hadseregnek ssegitségére lenni, az első 
torban erre köteles, de egymagában arra 
nem képes államot ezen munkájában 
segíteni. Az állami gondozási kiegészítve, 
a vérző és szenvedő hősöknek a kato-
nai gondozáson túlmenő segítséget nyúj-
tani, atyafiságos rokoni érzéssel gyógy-
kezelni, gondozni és ápolni a sebesül-
teket és betegeket, fenntartani az aggódó 
szülők, szerető hozzátartozók és a harc-
baszálltak között az összeköttetést, ezek 
állapotáról az érdeklődőknek felvilágo-
sítást adni, a rokkant katonákat és a 
háborúban elesettek családjait segíteni. 
Rendkívüli szerencsétlenség, mint árvíz, 
tűzvész, inség, járvány esetén segítséget 
nyújtani, általában minden emberbaráti 
irányban közhasznú tevékenységet ki-
fejteni. 

Mindezen hazafias és emberbaráti 
nemes feladatának és kötelességének 
megfelel a Vörös Kereszt Egylet azokból 
a fillérekből, amelyeket uekik jutlalnak 
az érző szivek, a jó emberek. Bizonyára 
nincs senki ebben a szép magyar vá-
rosban, akinek szivéhez nem találna 
utat azon kérésünk, hogy lépjen be 
mindenki a Vörös Kereszt Egylet tagjai 
sorába, ajánlja fel azt a keveset, a mit 
tőle kérünk a nemes cél előmozdítása 
és megvalósítása érdekében. 

Magyarországon a már évtizedeken 
keresztül működő Vörös Kereszt Egylet-
nek még alig van 50.000 tagja, addig a 
velünk szövetséges Németországban egy 
millión felül van a Vörös Kereszt Egy-
let tagjainak a száma, a japáni Vörös 
Kereszt Egyletnek pedig, amely a leg-

íl háboru fizikája. 
— k modem hadviselés eszközei. — 

A modern háborúval a fizika a 
legszorosabb kapcsolatban van. Nin-
csen olyan része a fizikának, amely 
a hadviselésben szerephez nem jut. 
A háboru az egyes nemzeteknek 
egymással szemben való óriási ener-
gia kifejtése. A harcképesség tehát 
az energiamennyiségtói függ és attól, 
hogy mennyi idő alatt tudja ezt a 
mennyiséget kifejteni. Mentől rö-
videbb idő alatt végzi az egyes 
mozzanatokat, annál nagyobb a si-
ker. Nem véletlen, hogy az általa- i 
nos katonakötelezettség és a vas-
utak létrejóvésének ideje közel esik 
egymáshoz. A hadászat történetében I 

fiatalabb, kürülbelül félmillió tagja van. 
Ez mutatja, hogy ezek a nemzetek meny-
nyire meg vannak győződve a Vörös 
Kereszt magasztos hivatásáról és ember-
szerető rendeltetéséről, mert nagy szám-
mal sereglenek zászlaja alá. Mi még 
mennyivel hátrább vagyunk. 

Habár előbbi kérelmünk folytán 
városunkban szépen emelkedett a Vö-
rös Kereszt tagjainak száma, sokan van-
nak azonban még mindig, akik ennek 
az intézménynek nem tagjai, ezekhez 
fordulunk most ebben a nehéz időkben, 
amikor mindenki közvetlen tapasztalás-
ból szerezhet meggyőződést a ma'gyar 
Vörös Kérészi működéséről, hogy tagul 
lépjenek be. 

Nem kérünk többet, csak évi 2 
koronái, ennyivel járuljon hozzá min-
den nemesen ¿rző Igaz polgár, az érte 
küzdők szerelő gondozását gyakorló Vö-
rös Kereszt Egylet feladatának teljesít -
hetéséhez és az ehhez szükséges erejének 
gyarapításához, ez a csekély 2 korona 
6 éven át fizetendő, vágyik az alapsza-
bály rendelkezéiei értelmében az vehető 
fel a Vörös Kereszt Egylet rendes tag-
jául, aki arra kötelezi magát, hogy 0 
éven át évi 2 koronát fizet az egylet 
javára. 

Városunk lakossága előtt ismeretes, 
hogy a szentesi Vörös Kereszt Egylet 
által feutartott kórházban éddig körül-
belül ezer katona részesült szeretető 
gondos áppláshan, talált súlyos beleg-
ségből gyógyulást és szenvedéseiben eny-
hülést. 

A legszebb bizonyítéka, hogy mi-
ként teljesili nemes kötelességél a szen-
tesi Vörös Kereszt Egylet. 

Ezek előrebocsátása, után azon kc-
rölemmel fordulunk városunk minden fo-
kosához, aki még nem tagja a szentesi 
Vörös Kereszt Egyletnek, hogy u tu&ok 
sorában belépni szíveskedjék. 

A tagok gyűjtésével dr. Kövér hűre 
vármegyei árvaszéki ülnök egyleti titkárt 
bíztuk meg, felkérjük a belépni szándé-
kozókat, hogy elhatározásukat vele kö-
zölni, amennyiben pedig áltat a bárki fel-
kéretik, az egylet tagjai sorában be-
lépni szíveskedjék. 

A t'ággyiijtés eszközlésével megbízott 
titkár hivatali helyisége: vármegyeház 
emelet 20 ajtó. Tagsági bejelentések a 
Vörös Kereszt Kórház irodája (polgári 
leányiskola földszint,a főbejárattól jobbra) 
szívesen fogad. 

a leginkább átalakuló^és korszak-
alkotó dolog a vasul. 

A cél az ellenség legyőzése, 
vagyis akcíőképességétől való m g 
fosztása, A győztes fél az lesz, aki 
még akkor is kellő mértékben tud 
működni, amikor a másiknak ener-
giája fogyóban van. Ennek a célnak 
főeszközei, hogy az ellenség mentől 
nagyobb számban való harcképte-
lenné való tétele, az ellenség hadi 
fölszerelésének elpusztítása és ugy a 
természetes, mint a mesterséges Vé-
delemtől való megfosztása, meg-
szüntetése. 

E célok elérésére használnak lel 
minden eszközt, ami a huszadik szá-
zad emberének rendelkezésére áll. 
Az ellenséges katonák harcképte-
lenné való tételére fegyvereket hasz-
nainak, A legfontosabb ezek között 

a fegyver, a puska, amit minden 
katona maga kezel. Tökéletesbitett 
faja apuskának az úgynevezett gép-
puska mert mig a kézifegyverrel 
percenkint husz-harminc lövési lehet 
tenni, addig a géppuskából percen-
kint ezerszáz golyót lehet kilőni. 

Ugy a kézifegyvernél, mint az 
ágyuknál nagyon fontos a cső ellen-
álló képessége, A cső anyagának 
előállítása terén Krupp találmányai 
korszakot alkotók. O alkalmazta elő-
ször az öntött acélt. Az esseni gyár-
ban egv ötvenezer métermázsás gőz-
kalapács végzi azoknak a tömbök-
nek a kovácsolását, amelykből ki-
furás után lesz az ágyúcső. 

Az ágyú általános elnevezésé-
nek tekinthető. Szorosan megkülön-
böztetve van ágyú, mozsár és tarack. 
A kél ulóbbi abban különbözik a 
lulajdonképeni ágyutói, hogy a csö-
vük rövidebb és hogy a lövedékük 
erősen görbült röp-pályát irt le. A 
mozsarakat leginkább erődítések 
szétrombolására használják. Ezen-
belíil azután rengeteg alfaja van en-
nek az irtózatos szerszámnak. 

Az államok katonai és hadiföl-
szereléseiket az orosz—japán há-
ború tanulságainak megfelelően re-
formálták. Olt bizonyosodott be, 
hogy a könnyű ágyuknál gyors ke-
zelhetőségük mellett meg van az a 
hátránya, hogy a lövedékkel a kellő 
hatást nem tudják elérni az elrej-
telt célokon, Ezért növelték az ál-
lamok lövegeiknek és lövedékeinek 
méretét. A laikus ezt általában ösz-
szetéveszti, Lövegnek nevezik ka-
tonai szakkilejezéssel magát az ágyút, 
mig az úgynevezett ágyúgolyónak 
lövedék a neve. 

A lövedék lehet srapnell, grá-
nát, vagy bomba. A srapnell, ame-
lyet 1810 ben egy angol őrnagy 
konstru »lt, főkép az élő célok ellen 
használják. A német - f ranc ia hábo-
rúban már a franciák már használ-
lak de hatását és hasznát akkor még 
nem ismerték teljesen. 

Az erődítéseket gránátokkal lö-
völdözik. A tengerészek ,'50,5 centi-
méteres ágyúiból kilóit gránátok 6J 
centiméter vastag acélpáncélt képe-
sek átütni A gránát hatása a k k o r a 
legnagyobb, ha a falra merőlegesen 
esik. A legnagyobb rombolást akkor 
visz véghez, ha a benne lévő ekrazit, 
vagy egyéb robbanó anyag éppen 
akkor robban föl, amikor a gránát 
a falban a legmélyebbre hatolt. 

Miután az ágvülövések nagyon 
drágák, nagyon fontos a célzás. A 
kézifegyvernél ez a távolság ismerete 
mellett a fegyverre erősített irányzó-
készülékkel eszközölhető. Ez a di-
rekt célzás indirekte ki kell számi-
milani azt a szöget, mely mellett a 
lövedék parabolikus pályájában a 
célponton keresztül megy. Á távol-
ságot trigonometriai uton néhány 
készülék segítségével könnyen meg 
lehet állapítani. 

A modern háborúban jelszóvá 
vált az üres csalatér. Semmi, vagy 
mentől kevesebb legyen látható a 
a katonákból. A támadó fegyverek 
halalmas erejének megfelelően fej-
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lődtek a védelmi eszközök A védő-
berendezések között igen fontosak 
az erődítések. Könnyen megközelít-
he tő tengerpar lokat és fontos stra-
tégiai pontokat szoktak megerősí-
teni. Ellenségeink védőberendezései 
a mostani háborúban csődöt mond-
tak, mert ők csak az általuk ismert 
ágyuknak megfelelően építették az 
erődöket. A 42-es os t rommozsarak 
nagy meglepetést okoztak, mert 
nincs az a beton páncélfal, amit a 
42-es ezer ki logrammos lövedék át 
ne ütne. 

Az erődök a legtökéletesebb 
módon vannak fölszerelve. Főtörek-
vésük teljesen látatlanul, prizmás 
sugárlencsék segítségével és fény-
szórókkal a támadó fölfedezni, hogy 
jóe lőre ártat lanná tegyék. A vár 
védőinek némelyik helyisége inkább 
fizikai és kémiai laboratóriumra 
emlékeztet . 

Rendelet a gabonakészletek 
hivatalos lefoglalásáról. 

A hivatalos lap közli a kormány 
ezen nagyfontosságú rendeletét, amelylyel 
felhatalmazza a földmivelésügyi minisz-
tert, hogy a közigazgatási hatóságok ut-
ján lefoglalhassa az Országos Guzdasági 
Bizottság részére a buza, fozs, árpa és 
zab készleteket. A rendelet szerint min-
denki köteles a közigazgatási hatóság 
által a földmivelésügyi miniszter megha-
talmazottjának közreműködésével hozzá 
intézett felszólításra a búzából, rozsból, 
árpából és zabból birtokában levó kész-
leteket feltárni és a készletnek azt a 
mennyiségét, amely a saját házi és gaz-
dasági szükségletének a közigazgatási 
hatóság által megallapilandó mértékét 
meghaladja, a hatóságilag megszabott 
legmagasabb áron készpénzfizetésért az 
Országos Gazdasági Bizottság részére at 
engedni és vagy azonnal, vagy pedig 
négy héten belül, abban az időpontban, 
amelyet e végből a földmivelésügyi mi-
niszter vagy meghatalmazottja kilűz, a 
kijelölt legközelebbi vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítani. 

Hogy saját szükségletére kinek meny-
nyire van szüksége, azt a közigazgatási 
hatóság állapítja meg. Megállapítása ellen 
három napon belül felebbezni lehet az 
alispánhoz, illetve a polgármesterhez, 
onnan pedig szintén három napon be-
lül a földmivelésügyi miniszterhez. A 
hatóság azonnal átveheti a készletet, de 
ha át nem veszi, joga van zár alá venni. 
A ki eltitkolja készletét, vagy azt elrejti, 
vagy a zár alá vett részt felhasználja 
vagy elidegiteni, két hónapig terjedhető 
elzárással büntethető. 

A Vörös Kereszt 
Kórház üzenetei. 

A szentesi Vörös Kereszt Kórház-
ban ápolt betegek száma 1H1. 

Az elmúlt héten Kutas János föld-
birtokos 1 darrb borjut, Vecseri Lajos 
földbirtokos 1 hizott malacot adott a 
betegek ellátására. 

Minthogy nagyobb mennyiségű 
zsírt akarunk eltenni, felkérjük á kö-
zönséget, hogy a zsír elhelyezésére al 
kalmas edényeket, zsíros bödönöket szí-
veskedjenek használatra kölcsön adni. 

Kérjük továbbá a közönségei, hogy 
a betegek ellátására szükséges élelme-

zési cikkeket, különösen aprójószágot, 
ezek részére eleséget sziveskedjenak ada-
kozni, szívesen fogadunk el kés/pénz-
adományokat is, amelyet a kórház ve-
zetősége használ fel a szükségletek be-
szerzésére. 

Mindenféle adományt a Vörös Ke-
reszt Korház irodájába (polg. leányisk. 
földszint, a főbejárattól jokbra) kérünk, 
ott adatik meg mindenféle értesítés. 

HÍREK 
S ö n t é s , 1914 januAr hó 16. 

— A hÖS halála. Legmélyebb részvét-
tel és mély megilletődéssel vettük a 
gyászjelentést, amely dr. Csaló Lajos 
ügyvédjelölt, tartalékos zászlós halálát 
jelenti. Megilletődéssel nézünk a ko-
porsó felé, amely a fiatal hős holttete-
mét foglalja magában s a részvél amely 
elkíséri sírjába, abban a gondolatban 
adhat megnyugvást a gyászoló család-
nak, hogy az ifjú, akit a temetőbe ki-
sérnek, fiatalon lerótta legnagyobb kö-
telességét, halála a legdiesőhb volt: a 
hazáért hall meg. A gyászoló család a 
kövelkező gyászjelentést adta ki : >l)r. 
Csató Zsigmond és neje Kiss Ilona, özv. 
Dr. Csató Kálmánné Kolozsváry Ilona, 
ugy a maguk, mint az alólirt rokonok 
nevében mélységes fájdalomtól lesújtva 
tudatják, hogy szeretett felejthe^tlen jó 
fiuk, a jó testvér, unokatestvér, unoka-
öccs és nagybácsi Dr. Csató Kajos ügy-
védjelölt, a cs. és kir. 63. gyalogezred 
tartalékos zászlósa az északi harctéren 
1914. évi szrptember 8-án történt súlyos 
megsebesülése következtében Budapes-
ten folyó hó 13-án életének 27-ik évé-
ben elhunyt. Eelejthetlen drága halot-
tunkat Szentesre hazaszállítva, a ref. 
egyház szertartása szerint foiyó hó 
17-én d. e. 10 órakor a Tóth József-u. 
19. sz. a. gyászházlol a ref. középteme-
tőbe temetjük el. Szentes. 1915. január 
hó 14. Nyugodjék békében I Áldás em-
lékezetén ! 

A hadbavonultak elhagyott és elárvult gyer-
mekeinek gondozisa A hadbavonullak Orszá-
gos Segélyző Bizottsága a szükséges 
társadalmi gyermekvédelmi intézkedé-

Gazdák ügyeimébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIbARA 

és 

Á R P A D A R A 
a eg ju tányosabb á ron 

Gazdasszonyok figyelmébe 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
liliom tejes és vajasjfohér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

Zsúrsütemények, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
apró rozsvekni, felvidéki 
rozskenyér stb. tt^gtekrint 
hető és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 
F Ö Ü Z L E T É B E N -

ELSŐ SZENTESI KENYERGYÁR 
RÉSZVTÁRS. 

seket az Országos GvermrkvédŐ Ligára 
bízta a végből, hogy a tarsadalom gyer-
mekvédelmi ténykedése központi irá-
nyítás alá jusson. Az Országos Gyermek-
védő Liga ezen megtisztelő és magasz-
tos hivatásának minél jobban megfe-
lelni óhajtván, helyi szerveket létesített, 
akik működési körletük területén ren-
delkezési joggal a jelentkezéseknek 
mintegy gyűjtőhelyül szolgáljanak. A 
felügyelő hatóság területén már eddig 
is többen jelentkeztek, akik hajlandók 
árvagyermekek ellátására, ezenfelül ed-
dig 2000 inlernátusi hely áll az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga rendelkezésére. 
Min lazok, akik árvagyermekeket ellá-
tásra elvállalni hajlandók, avagy akik 
ilyen gyermekeket elhelyezni óhajtanak, 
jelentsék ezt be akár személyesen, akár 
levél utján a tiatalkoruak szegedi fel-
ügyelő halóságnál (Szeged, Dugonits-tér 
13. sz. I. emelet 43. sz. ajtó) vagy alant-
irt tanácselnöknél (Szentes járásbirósági 
épület I. emelet 5. ajtó.) Szentesen. 1915. 
január hó 13. napján. V á k o z d y ta-
nácselnök. 

— Egykoronas bankák besznek és ötven flléris 
nikkelek A háborús állapot legelső idő-
szakaban tapasztalt aprópénzhiányt a 
kétkoronás bankjegyek kibocsátása csak 
részben tudta eloszlatni. Már a háború 
első időszakában is hangsúlyozták, hogy 
kivánrtos volna egv koronás papírpén-
zek kibocsátása is. Amint értesülünk, az 
egykoronás bankjegyek készítése immár 
folyamatban van. Egyelőre csupán busz 
millió darab papírpénz kerül forgalomba 
a további menyiségek előállítását a szük-
séglet és a későbbi állapotok fogják meg-
határozni. A pénzforgalom egyszeresi-
tését és megkönyilését szolgálja tovább 
az a terv is, hogy a váltópénzek sza-
porítása céljából félkoronás nikkelda-
rabok bocsáttassanak ki. Valószínű, hogy 
az ötven filléres nikkel-váltópénzek ki-
bocsátására már legközelebb sor kerül. 

— Bohémszerelem. Sokszor végzetessé vá-
lik az életben a szerelmesek sorsa, mi-
kor egyik csalódás a másik után érni a 
szerelmesek szivét. Szomorú dolog ez, 
mikor a fiatal ember szereti a leányt, 
de a leány szive nem vonzódik a tiatal 
ember szerelméhez, de szülei kénysze-
ritik, hogy a kincsért, a vagyonért férjhez 
menjen, de az ilyen szerelemnek hamar 
vége szokott lenni. Azután a civódás 
áll be, a leány otthagyja férjét és az ő 
szive választottja karjai közé hajija le 
fejét. Ez a remek sláger kép lesz látható 
a Tudományos Mozgószinházban ma, 
vasárnap d. u. í, ö és este lel 9 órakor 
A darab főszereplője Valdemar Psilander 
a világhírű dán s,iiiész. 

Értesítés Értesítem a Szentesi II-ik 
Függetlenségi és 48-as Kör mindazon 
tagjait, akik a körben a folyó évi nagy-
gyűlésen szavazati joggal bírnak, hogy 
az e hó 10-ére hirdetett, de a megje-
lent tagok számának elégtelensége foly-
tán elhalasztott nagygyűlést január hó 
17-én délután tartjuk meg és ez a nagy-
gyűlés már a megjelent tagok számára 
tekintet nélkül fog érvényesen határozni. 
Szentesen, 1915 évi január hó 12 én. 
Sima László, a kőr elnöke. 

- A maximális árak kijátszása. Ma már 
az egész országban a revideált maxi-
mális árak vannak érvényben és hogy 
ezeksem felelnek meg a forgalom kö-
vete ményeinek legjobb bizonysága az, 
hogy kereslet mindenütt a maximxt-
mális bázist meghaladó, árakal fizet, 
csktchogy árúhoz jusson. A törvény 
azonban büntetés terhe »«ellet tiltja a 
magasabb árak forgalomba hozatalát és 
igy kényszer helyzetben lévén kénytelen 
az érdekeltség oly feltételeket kikötni, 
amelyek mar ötimaaukhan is egy reá-
fiizetést, lehat egy magasabb árat in-
volválnak. Igy többek között az eladók 
aranyban való fizetését követelnek, ami, 
miután az aranynak ázsijója van, mintegy 



két korona árlöbbletet jelent métermá-
zsánként. Viszont mások „zsakka együtt 
való vétel kikötésát alkalmazzák, holott 
a zsákot külön a vevő szolgáltalja az 
az áru szálitasához. Ezek a veltételek a 
valóságnak meg nem féle vén, tisztán 
arra alkalntassek, hogy a maximális bá-
zist meghaladó áraknak a jogc ímet 
meghaladják, nehogy a törvény parag-
rafusai alkalmazhatók legyenek, bzek a 
tünetek szomorú momentumai a keres-
kedelem mai helyzetének, de viszont 
azt is bizonyítják egyben, hogy készlet 
van még elegendő az országban, hzt 
pegig az árukkal történő visszaélések 
nélkül egyszerűen kényszer utján kel-
lene rekvirálni és hatósági kezelés a la 
helyezni. 

— Az inzolvenciik számának csökkenése. A 
f izetésképtelenségek száma 1914. év má-
sodik felében ugy Magyarországon, mint 
Ausztriában erősen megcsappant, jóval 
kevesebb, mint 1913. második felében 
volt. Ebből a tényből azonban hiba volna 
nagyon is optimisztikus következteté-
seket vonni. Nálunk a moratórium ren-
deletek. Ausztriában pedig a moratórium 
és az üzletvezetés hatósági felügyelet 
alá helyezése akádályozták meg a nyílt 
inzolvenciák és csőuök fölszaporodását. 
Sok fizetésképtelenség ily módon füg-
gőben maradt és csak a moratórium 
után fogjuk majd látni, kogy a háború 
alatt életbeléptetett óvóintézkedések tar-
tós eredményeket mutathatnak-e föl az 
inzolvenciák számának csökkenése te-
kintetében. 

— A háború és az olvasékúzonség. Szinte 
fölösleges munkát végzünk, mikor az 
évforduló alkalmából ¡felhívjuk a t. o l -
vasóközönség figyelmét az előfizetés 
megújítására. Ki lehetne ma el csak 
egy napig is újság né lkül?! A Pesti 
Hirlap kiadóhivatala egyszerűen utal arra, 
hogy amint a háború okozta nehézségek 
mellett és a szigoritotl cenzúra korlátai 
közt megtehetett, mindenl megtett hogy 
folyton bő tartalmú lapot és hiteles ér-
tesítéseket nyújthasson előfizetőinek. A 
Pesti Hirlap előfizetői az uj év alkal-
mával abban a kedvezményben is ré-
szesülnek, hogy ingyen és teljesen bér-
mentve, vagyis minden postai díj be-
beküldése nélkül megkapják a Pesti 
Hirlap 1915 évi nagy képes naptárát 
mely immár '25 ik évfolyamába lépett s 
az idén különösen gazdag tartalommal 
és pompás mélynyomást! képekkel je-
lent meg. l)e egyéb kedvezményt is él-
veznek a Pesli Hirlap előfizetői, mert 
kedvezményes áron rendelhetik meg a 
Divat Szalont, Az Érdekes Újság cimű 
nagyszabású és gyönyörű kiállítású ké-

Bes hetilapot, valamint a Kis Érdekes 
jságot is. A Pesti Hirlap előfizetési ara 

egy hóra 2 kor. 80 fill, két hóra 5 kor. 
60 fill, negyedévre 8 kor. A Divat Sza-
lon-nai együtt negyedévre 10 kor. 50 fill 
Az Érdekes Újság cimű képes heti lap-
pal együt nagyedévre 10 kor. 80 fali. 
félévre 21 kor, 60 fillj A Kis Érdekes-
sel együtt negyedévre 9 kor, 80 fill fél-
évre 19 kor. 60 fiil. A nép lap együtt 
negyedévre lö kor. 10 flll. Az előfizetési 
összegeket legcélszerűbb postautalványon 
megküldeni a kiadóhivatalnak : Buda-
dapett, V., Vilmos cszászár-ut 78 sz. 

— Fejőstehén i golyózáporban Egy szegedi 
46-os baka leveléből közöljük az alábbi 
részletet: A Dunajec pariján egy kiürí-
tett kis falu mellett folyt az ütközet 
Egyik-másik e lmenekült család a tehenet 
is otthagyta nagy sietségében. Igy tör-
tént, hogy a tehenek az istállóból kisza-
badultak s az egyik tehén fényes nappal 
a rajvonal elé ment. Egy vállalkozó 
szellemű katona odafutott és szépen meg-
fejte, a telién pedig, mintha ez volna a 
legtermészetesebb, eltávozott a golyózá-
porból. 

SZENTESI LAP 

A n y a k ö n y v i k i v o n a t . 
— 19 5 január 10—17-ig. — 

Születtek : Kovács Sándor, Négyesi 
László, Fekete Nagy Antal, Antal Anna, 
Félegyházi Török Imre, (iránic Julianna, 
Horváth Mária, Bugvi Piroska, Szabó 
Anna, Mester Imre, Német Eszter, Szabó 
Viktória, Só lvom Irma, Molnár Gyorgv, 
Na^y Erzsébet, Mata István, ( lyenes l e -
renc, Buzi Etelka, Horváth Bálint, l ar-
kas József, Détár Anna, Boros Imre, 
Ónodi Sára, Miskolci Imre, Mihály l<e-
renc, Pete János, Kovalik Juliánná. 

Házasságot kötöttek Konyár György 
ó Mária.'Gál Ferenc Fényes Eszter. 
Halálozás: Garai Csák Sándor 2 

éves, Gyebrán István 21 napos, kézs -
márki Antal 51 éves, Elekes Viktória 11 
éves, Nagy Mária 27 éves, Mucsi Katalin 
77 éves, Ficsúr Bozália, Csákó Lajos, 
'I óth Erzsébet 3 éves, Pásztor Terézia 
60 éves, Varga Veronika 25 éves, Szabó 
Sándor 71 éves. 

Czakó 

Vajda B 
Kiadja: 

Utóda könyvnyomdája. 

35 
Szentes város kalonaügyosztályától . 

k. ü. 1915. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 

3 0 5 - e l n . 19 5. sz rendelete folytán fel-
hívom a Szentes város területén tartóz-
kodó 

1 8 7 5 . , 1 8 7 6 . , 1 8 7 7 . , 1 8 7 8 . , 
1 8 7 9 . , 1 8 8 0 . , 1 8 8 1 . 

évbeu születelt és esetleg ennél fiatalabb 
korosztálvu katonailag kikepzett (A. alosz-
tályu) népfelkelésre köte.ezetteket, akik 
ezidőszerint akar mint létszámfeleltiek, 
akar mint betegek, akár szolgálatképté-
lenség okából tartózkodnak itthon, i 
mint i lyenek szabadságoltattak haza, 
hogy 
a f. évi január hó 2 0 . napján 
a szegedi népfelkelő parancsnokságnál 
szolgálattételre jelentkezzenek. 

Jelentkezni köteles a fentemlitel l 
évfo lyamok bármelyikéhez lartozo min-
den népfelkelőköleles, tekintet nélkül 
arra, hogy eddigelé milyen katonai be-
osztana voll, el volt-e látva ajánlati lap 
pal vagy sem. 

Jelentkezni köteles az emiitett év-
folyamheli összes népfelkelőköle les bár-
mely fegyvernemhez tartozott is, tehát a 
lovasságnál szolgáltak is bevonulni kö-
telesek. 

Minden bevonuló népfelkelő a be-
vonulás előtti n a p o n : január hó 19, nap-
ján bevonulásai a városi kalonaügyosz-
talynál bejelenteni tartozik. 

A bevonuló népfzlkelők Szentesről 
januar lic 20 napjai) déieloll Sorakor a Hódme-
zővásárhely felé induló vonattal kötele-
sek elutazni. 

A behivoltak bevonulásuk alkalmá-
val meleg takarói, meleg alsó és felső 
ruházatot, evőeszközt , evőcsészét, háti-
zsákot, jó erős lábbelit ér. kél napra 
való élelmet vigyenek magukkal. 

A saját leljes ruházat használatáért 
naponta 30 fillérI, a magukkal vili éle-
lemért, amennyiben tényleges szolgálatra 
visszatartatnak, napi I korona térítést 
fognak kapni, a takarók pedig becslési 
áron megvétetnek. 

Minden népfelkelőköleles igazol-
vány; könyvét, vagy a nála levő egyéb 
katonai okmányokat vigye magával. 

A bevonulók igazolványuk alapján 
a vasutoni lll-ad osztálvon ingyen utaz-
nak. Akinek igazolványa nincs, utazásra 
jogosító igazoló jegyet jelentkezésre a 
városi kalonaűgyvezetötőt fog kapni. Az 
utazásra jogosító igazolványt a vasútnál 
jóval a vonat indulása elölt le kell bé-
lyegeztetni. 

5 szám. 

Azon népfelkelőköteles , aki a ki-
tűzőit határidőre és helyre pontosan be 
n e m vonul, karhatalommal vezettetik 
elő és a katonai behívás iránt tanúsított 
engedet lenség megbüntetéséről szóló 
18^0. XXI. t.-c. 4. $ :i érte lmében 2 évig 
terjedhető hö.rtönuel büntettetik. 

Szentes, 19:5. január hó 13. 

Buqiji A nlaI 
főjegyző, polgármesterit el yettes 

Lakás 68 bolt kiadó. 
I. kei. Farkas Mihály-utca 2. sz. alatt 
egy sarok bolt helyiség, mely borbély 
műhely volt., Tóth József-utca 5*. sz 
alatt három szobás nagyobb lakás mel-
lékhelyiségekkel, villany és vizvexetékkel 
azonnal kiadók, esetleg kerttel is. Ér-
tekezhetni 1. ker. Farkas Mihály-utca 2 
sz. a. Varga Benjáminnal. 

K j s y é i ' C f t c w e l u i z f t l i i 

I I J I i M V A e l a d o . 
Cint megtudható e Lap kiadóhivatalában 

Kiadó lakások. 
Pardi Imre Szemere Bertalan utca 

5. sz. házánál villanyvezetékkel felsze-
relt két utcai szoba hozzátartozó mel-
léképületekkel együtt kiadó és azonnal 
is elfoglalható. - Ugyancsak ottan egy 
udvari lakás is van kiadó, szintén az is 
azonnal e l fogla lhat udtó.varbm artézi 
kút is van. 

Értekezni lehet Kolniann Antal 
kárpitos úrral, vagy Széchenyi 
utca 37. szám alatt a tulajdo-
nossal és a »SZENTESI LAP« 
kiadóhivatalában. 

s: Vrijbfl B. UTObfi 
SZL-NTES. K O S S U T H TÉR. 
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